بيانيۀ ثبت سهام شرکت عمران و توسعه فارس ( سهامي عام)

بيانيۀ ثبت
موضوع مادۀ  22قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران (مصوب )1384

فرم ب – 2/4
بيانيۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکتهاي سهامي عام ناشي از افزايش سرمايه

شرکتهاي بخش انبوهسازي ،امالک و مستغالت

شرکت عمران و توسعه فارس ( سهامی عام )

استان فارس – شهرستان شیراز  ،شماره ثبت شرکت 7130
شیراز -خیابان اردیبهشت  ،برج الکترونیک  ،طبقه هشتم
تلفن  ، 071-32309680کد پستی 7134777651

شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 10379
ثبت شده در 1385/12/06

تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمیناان از رعایات مقارراا واانونی و مصاوباا
سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا ،تضمین سودآوري و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یاا
طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
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شرکت عمران و توسعۀ فارس ( سهامي عام )
 1،000،000،000سهم عادي يک هزار ريالي
این بیانیه ،بهمنظور انتشار اطالعاا مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام ،بار
اساس مجموعۀ فرم ها ،اطالعاا ،اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائاه شاده ،توساط
ناشر تهیه و ارائه گردیده است.
سرمایهگذاران بهمنظور دسترسی به اطالعاا مالی شرکت میتوانند به سامانه جامع اطالعرسانی ناشران اوراق بهاادار باه
آدرس www.Codal.irمراجعه نمایند.
آگهیهاي شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام ،از طریق روزنامههاي خبرجنوب و دنياي اقتصاد منتشار و باه عماوم
ارائه خواهد گردید.
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 .1مشخصات ناشر
 .1.1تاريخچه فعاليت شرکت
شرکت عمران و توسعه فارس در تاریخ  1374/12/08بصورا شرکت سهامی عام تأسیس شده وطای شاماره  7130در
اداره ثبت شرکت ها در شهرستان شیراز به ثبت رسیده است و در تاریخ  1382/12/27در باورس اوراق بهاادار پذیرفتاه
شده است  .مرکز اصلی شرکت در شهر شیراز خیابان سید جمال الدین اسدآبادي (پوستچی ساابق) مای باشاد .همچناین
بخشی از فعالیت شرکت در خیابان اردیبهشت برج الکترونیک طبقه  8و 9می باشد.

 .1.2موضوع فعاليت شرکت
مطابق ماده  2اساسنامۀ شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) ،موضوع فعالیت اصلی بهشرح زیرمیباشد:
الف  :موضوعاا اصلی
فعالیت در امار سااختمان و ایجااد واحاد هاا  ،مجتماع هاا و شاهرم هااي مساکونی و باا شاهر هااي
اطراف شهرها و همچنین ایجاد و ساخت واحد هاي تجاري و فروشگاههاي بزرگ
ب  :موضوعاا فرعی
 دریافت وام و تسهیالا از سیستم بانکی داخلی و خارجی و سایر مؤسساا مالی و اعتباري
 فعالیت در امر جذب توریست از وبیل ساخت و نگهداري هتل ،متل و ایجاد دفاتر جهانگردي در
داخل و خارج با رعایت ووانین و مقرراا مربوطه،
 مبادرا به کلیه عملیاا که به طور مستقیم براي تحقق اهداف و موضوع شرکت یا در جهت اجراي
فعالیتهاي مربوطه به نوع شرکت ضرورا داشته است.
 سرمایه گذاري در واحدهاي تولیدي،صنعتی،معدنی،کشاورزي،راه و ساختمان،حمل و نقل ریلی  ،خدماا
 ،بازرگانی و سایر اموري که به نحوي از انحاء با فعالیت فوق منطبق باشد .

 .1.3بازار سهام شرکت
سهام شرکت عمران و توسعه فارس ( سهامی عام ) ،در تاریخ  1385/12/06در بورس اوراق بهادار تهاران وابال معاملاه
گردید و هم اکنون سهام شرکت با طبقهبندي در صنعت انبوه سازي ،امالم و مستغالا با نماد ثفاارس و در باازار دوم
بورس ،مورد معامله ورار میگیرد.
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 .1.4ترکيب سهامداران
درصد سهام

نام سهامدار

نوع شخصيت

تعداد سهام

شرکت سرمايه گذاري سرمايه گسترسهند(سهامي خاص )

حقوقي

211,995,342

21.20

شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه (سهامي خاص )

حقوقي

143,110,829

14.31

سهامداران بين  1تا  5درصد

حقيقي -حقوقي

159,451,416

15.95

ساير سهامداران کمتر از  1درصد

حقيقي -حقوقي

485,442,413

48.54

جمع

-

1,000,000,000

100

 .1.5مشخصات اعضاي هيئتمديره
به موجب مصوبه مجمع عمومی عادي ساالنه مورخ  1397/10/30و  1398/02/07اشخاص زیر به عنوان اعضاي هیئات
مدیره انتخاب گردیدند .همچنین بر اساس مصوبه مورخ  1398/02/07هیئتمادیره آوااي حمیاد رضاا آرري باه عناوان
مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.
مدت مأموریت

موظف  /غیر موظف

نام

نماینده

سمت

استانداری فارس

خلیل رضاییان

رئیس هیئت مدیره

1398/02/07

شرکت سایه گستر سرمایه

سید بها الدین طالب نیا جهرمی

نایب رئیس هیئت مدیره

1397/10/30

1399/10/30

اکبر مهدیان

عضو هیئت مدیره

1397/10/30

1399/10/30

غیر موظف

حیدر عالیشوندی

عضو هیئت مدیره

1397/10/30

1399/10/30

غیر موظف

عبدالحمید معافیان

عضو هیئت مدیره

1397/10/30

1399/10/30

غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری تدبیر
فرهنگیان
شرکت توسعه صنایع و صادرات
فارس

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

شروع

خاتمه
1399/10/30

غیر موظف
غیر موظف

 .1.6مشخصات حسابرس و بازرس قانوني شرکت
به موجب مصوبه مجمع عمومی عادي ساالنه  ،مورخ  97/10/30مؤسسۀ حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و
بازرس وانونی براي مدا یک سال انتخاب گردیده است .حسابرس و بازرس وانونی شرکت در سال مالی وبل مؤسسۀ
حسابرسی و خدماا مالی شاخص اندیشان بودهاست.
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 .1.7وضعيت سهام شرکت
وضعیت سهام شرکت عمران و توسعه فارس ( سهامی عام ) ،طی سال جاري و دو سال اخیر به شرح زیر میباشد:

شرح

تعداد کل سهام شرکت

سال جاری
( تا تاریخ )1398/03/19

1,000,000,000

سال 1397

1,000,000,000

سال 1396

1,000,000,000

درصد سهام شناور آزاد

52.00

53.45

52.07

آخرین ویمت (ریال)

2,480

2,419

2,433

 .1.8روند سودآوري و تقسيم سود
میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر میباشد:
شرح
سود (زیان) واوعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
سود (زیان) واوعی هر سهم گروه (ریال)
سود نقدي هر سهم(ریال)
سرمایه (میلیون ریال)

1395
346
348
200
598،437

1396
313
293
180
1،000،000

1397
353
361
250
1،000،000
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 .1.9اهم پروژههاي شرکت
اهم پروژه هاي شرکت به شرح جدول ذيل مي باشد :
اروام به میلیون ریال
مساحت زمين

محل

مساحت

اجراي

زيربنايمفيد

پروژه

(مترمربع)

درصد

برآورد بهاي تمام شده کل پروژه
تعداد واحد

تاريخ شروع

برآورد تاريخ تکميل

رديف

نام پروژه

1

بازار مبل (شارستان)

25,844

2

باران

27,714

شیراز

3

مالصدرا

1,384

شیراز

1,225

4

دانيال نبي ( وصال )

4,147

شیراز

2,576

100

5

باغ ايلخاني

5,007

شیراز

3,400

64.80

4

6

آسمان صدرا فاز  4مسکونی

7

آسمان صدرا فاز  4تجاري

33,837

شیراز

24,486

92

167

1398/07/01

9,350

80

108

1398/07/01

1400/12/29

8

نیکان

27,579

79.70

444

1391/01/15

1399/06/31

متر مربع

44,837

مالکيت

کل مخارج انجام

مخارج انجام شده

شده از شروع پروژه

طي دوره تا تاريخ

تا پايان سال مالي قبل

1398/03/31

0

برآورد مبلغ فروش

درصد پيشرفت تا

کل پروژه

تاريخ 1397/06/31

100

675,471
585,000

0
100,000

زمين

ساختمان

ساير

جمع

شیراز

14,225

100

60

0

0

0

0

675,471

675,471

950,000

20,657

60

120

0

0

385,000

0

200,000

585,000

2,620,000

24

100

16

0

0

0

0

100,000

100,000

140,000

100

0

13

0

0

0

0

25,532

25,532

49,000

100

25,532

0

1393/06/02

1400/12/19

0

80,000

0

80,000

110,000

20

16,381

1,998

1400/12/29

0

506,780

0

506,780

1,013,720

0

253,770

0

253,770

897,600

1

5,767

40

326,242

1,694,758

65

2,021,065

3,039,135

2,535,308

1,001,068

4,247,618

8,819,455

شیراز

جمع

711,242

90

1,308,141

2,616,292

186,343

288,381

توضیح  : 1در مورد پروژه باران الزم به رکر است که طی ورارداد فی مابین تا  15800متر مربع  60درصد و مابقی  15درصد سهم این شرکت خواهد بود .
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 .2نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه
افزایش سرمایۀ وبلی شرکت از مبلغ  598،437میلیون ریال به مبلغ  1،000،000میلیون ریال و از محل مطالبااا حاال
شده و آورده نقدي سهامداران به ترتیب مبلغ  207،735و  193،828میلیون ریال بوده که به منظور تامین بخشی از نیاز
نقدینگی پروژه هاي ساختمانی آسمان صدرا فاز  3و آسمان صدرا فاز  4صورا گرفته اسات .نتاایج حاصال از افازایش
سرمایۀ مزبور که طی تصمیماا مجمع عمومی فوقالعادة مورخ  1393/12/02تصویب شاده و در تااریخ 1395/10/14
نزد مرجع ثبت شرکتها بهثبت رسیده ،در جدول ریل منعکس شده است.
اروام به میلیون ریال

شرح

منابع
مصارف

افزایش سرمایه
تسهیالا
منابع داخلی
جمع منابع
پروژه صدرا فاز 3
پروژه صدرا فاز 4
جمع مصارف

برآورد انجام شده مطابق بيانيه
ثبت در تاريخ95/01/11

401,563
401,563
1,443,540
2,246,666

1,686,360
560,306
2,246,666

داليل مغايرت

اطالعات واقعي
در تاريخ

مبلغ مغايرت

98/03/21

5,800
5,800

-401,563
-1,443,540
-1,845,103
-1,686,360
-554,506
2,240,866-

ايجاد شده

1
2
3
4

دالیل مغایرا ایجاده شده:
 -1به دلیل وجود بدهی هاي بانکی سررسید شده موفق به اخذ تسهیالا و تامین منابع جهت اجراي پروژه هاي
موضوع افزایش سرمایه وبلی نگردیده است
 -2به دلیل رکود شدید در بخش امالم طی چند سال گذشته موفق به تامین منابع کافی از محل فروش پروژه ها
نگردیده است .
 -3به دلیل افزایش بهاي تمام شده و عدم تامین منابع داخلی که عمده مخارج ساخت را تشکیل می دهد امکان
اجراي پروژه صدرا فاز  3میسر نگردید .
 -4به دلیل افزایش بهاي تمام شده و عدم تامین منابع داخلی که عمده مخارج ساخت را تشکیل می دهد امکان
اجراي پروژه صدرا فاز  4میسر نگردید .
در نتیجه با توجه به سنگین بودن منابع ،اجراي پروژه هاي فوق به مبلغ  2،246،666میلیون ریال و ناچیز بودن منابع حاصل از
افزایش سرمایه به مبلغ  401،563میلیون ریال و عدم تحقق منابع داخلی و تسهیالا موجب عدم اجراي پروژه هاي فوق
گردید .
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 .3تشريح طرح افزايش سرمايه
 .3.1هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام ،از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت ،به شرح زیر میباشد.
با عنایت به کارهاي در دست اجراء شامل پروژه ساختمانی آسمان صدرا فاز  4با کمتر از یک درصد پیشارفت فیزیکای و
پروژه نیکان با  91درصد پیشرفت فیزیکی  ،منابع مورد نیاز پروژه هاي مذکور جمعا به مبلاغ  ،1،461میلیاارد ریاال و باه
ترتیب مبالغ  761و  700میلیارد ریال می باشد .
در تامین منابع مورد نیاز پروژه ها  ،افزایش سرمایه اي به مبلغ  1،000میلیارد ریال در دستور کار وارار گرفتاه اسات کاه
چگونگی تامین آن در ادامه ارائه می گردد .
این در حالی است که بر اساس تراز آزمایشی مورخ  1398/03/31موجودي نقد شرکت بالغ بر مبلغ  8.9میلیاارد ریاال
بوده که طبعا پاسخگوي پرداخت تعهداا شرکت به شرح گفته شده در باال نخواهد بود .
بنابراین هدف از افزایش سرمایه  ،جلوگیري از خروج نقدینگی از طریق تبدیل مطالبااا حاال شاده ساهامداران و ساود
انباشته به سرمایه و ورود نقدینگی جدید از طریق آورده نقدي سهامداران و نهایتا تامین منابع ماالی کاافی جهات تاداوم
اجراي پروژه ها می باشد .
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 .3.2سرمايهگذاري مورد نياز و منابع تأمين آن
مبلغ کل سرمایهگذاري مورد نیاز جهت اجراي برنامههاي یاد شدة فوق  1،460،550میلیون ریاال و مناابع تاأمین آن باه
شرح جدول زیر میباشد.
اروام به میلیون ریال

آخرين برآورد
شرح
در تاريخ 97/12/29

افزایش سرمایه
منابع

تسهیالا
منابع داخلی
جمع منابع

1,000,000
460,550
1,460,550

مصارف

پروژه آسمان صدرا فاز 4

760,550

پروژه نیکان

700,000

جمع مصارف

1,460,550

الزم به رکر است که مبلغ  460،550میلیون ریال منابع داخلی طرح هاي افزایش سرمایه جدول فاوق از طریاق
فروش پروژه هاي بازار مبل شارستان  ،دانیال نبی  ،واحد هاي اداري مالصدرا  ،فروش واحاد هااي بااوی ماناده
پروژه نیکان و پیش فروش واحد هاي مسکونی و تجاري پروژه آسمان صدرا فاز  4تامین خواهد شد .

 .3.3مبلغ افزايش سرمايۀ پيشنهادي و محل تأمين آن
با توجه به برنامۀ ارائه شده ،شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام ،در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ 1،000،000
میلیون ریال به مبلغ  2،000،000میلیون ریال ،از محل سود انباشته ،مطالباا و آورده نقدي ساهامداران باه شارح زیار
افزایش دهد.
 200 میلیارد ریال (معادل  20درصد) از محل سود انباشته،
 800 میلیارد ریال (معادل  80درصد) از محل مطالباا و آورده نقدي سهامداران
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 .3.4مطالبات سهامداران
جزییاا مطالباا سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ریل می باشد .
رديف

نام

عنوان  /نام خانوادگي

تعداد سهم

درصد

مطالبات ناشي از

ساير

سود سهام

مطالبات

سهم از

جمع مطالبات سهامدار افزايش

آورده نقدي

1

شركت سرمايه گذاري سرمايه گسترسهند(سهامي خاص ) 211,995,342

54,248,835,500 21.200

0

54,248,835,500

سرمايه
0
115,347,438,100

2

شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه (سهامي خاص ) 143,110,829

35,777,707,250 14.311

0

35,777,707,250

0

78,710,955,950

3

شركت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان (سهامي خاص )

41,611,980

4.161

10,402,995,000

0

10,402,995,000

0

22,886,589,000

4

شهرداري شيراز

21,722,213

2.172

18,848,106,999

0

18,848,106,999

0

0

5

مهدي محمدحسين پور

17,310,000

1.731

0

0

0

0

13,848,000,000

6

مجتمع آموزشي احسان

15,741,812

1.574

3,935,453,000

0

3,935,453,000

0

8,657,996,600

7

استانداري فارس

13,905,403

1.391

11,007,649,150

0

11,007,649,150

0

116,673,250

8

شركت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص )

12,900,000

1.290

0

0

0

0

10,320,000,000

9

صندوق سرمايه گذاري نگين رفاه

12,251,965

1.225

2,137,656,750

0

2,137,656,750

0

7,663,915,250

اداره كل اوقاف وامورخيريه استان فارس

11,942,964

1.194

10,362,769,062

0

10,362,769,062

0

0

497,507,492

0 224,530,241,696 49.751

224,530,241,696

0

173,475,751,904

0 371,251,414,407

371,251,414,407

0

431,027,320,054

10
11

ساير سهامداران
جمع

100 1,000,000,000
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 .4تشريح جزييات طرح
جزییاا طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادي به شرح زیر میباشد:
 .4.1اجراي پروژه
 .4.1.1مصارف برنامهريزي شده جهت اجراي پروژه
اروام به میلیون ریال

محل
رديف

1

2

نام پروژه

آسمان صدرا فاز  4مسکونی
آسمان صدرا فاز  4تجاري
نیکان
جمع

مساحت

اجراي

زيربنايمفيد

پروژه

(مترمربع)

شیراز

شیراز

درصد
مالکيت

تعداد واحد

تاريخ شروع

برآورد بهاي تمام شده کل پروژه

برآورد تاريخ
تکميل

زمين

ساختمان

ساير

جمع

درصد

کل مخارج انجام

مخارج انجام

برآورد مبلغ فروش

پيشرفت تا

شده از شروع

شده طي دوره تا

کل پروژه

تاريخ

پروژه تا پايان سال

تاريخ

1397/06/31

مالي قبل

1398/03/31

5,767

40

1,308,141

186,343

1,313,908

186,383

24,486

92

167

1400/12/29 1398/07/01

0

506,780

0

506,780

1,013,720

1

9,350

80

108

1400/12/29 1398/07/01

0

253,770

0

253,770

897,600

1

27,579

79.70

444

1399/06/31 1391/01/15

326,242

1,694,758

65

2,021,065

3,039,135

90

2,455,308 326,242

4,950,455 2,781,615

* با توجه به مفاد ورارداد منعقده فی مابین شرکت و شریک در خصوص پروژه آسمان صدرا فاز  ، 4سهم شرکت به ترتیب در وسمت مسکونی  92و در تجاري  80درصد و سهم شریک در وبال
تهیه و ارائه زمین و پروانه ساخت به ترتیب  8و  20درصد می باشد که در حال حاضر دستور نقشه و نقشه هاي معماري و سازه اخذ گردیده است .
* در خصوص پروژه نیکان سهم شرکت  79.7درصد و سهم شریک  20.3درصد می باشد که تا تاریخ این گزارش  91درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
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تذکر :3وضعیت سودآوري هر یک از پروژههاي موضوع افزایش سرمایه بر اساس استانداردهاي حسابداري طی سالهاي آتی ،بشرح زیر برآورد میگردد:
 .4.1.2پيش بيني صورت سود و زيان

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورا انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد .
شرح

1399

اروام به میلیون ریال

1400

1401

فروش

1,827,560

745,415

907,877

هزينه عملياتي

()1,312,029

()248,388

()310,313

سود ناخالص

515,531

497,027

597,564

هزينه هاي فروش ،عمومي و اداري

()146,915

()27,813

()33,875

سود و زيان عملياتي

368,615

469,214

563,689

هزينه هاي مالي

()33,783

()6,396

خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

-

-

-

سود قبل از ماليات

334,832

462,818

563,689

ماليات بر ارزش افزوده

()74,046

()14,018

()17,073

260,787

448,800

546,616

سود خالص

الزم به رکر است پیش بینی سود و زیان فوق صرفا مربوط به پروژه هاي آسمان صدرا فاز  4و نیکان می باشد ( طرح افزایش سرمایه ) و سود و زیان سایر پروژه ها در جدول فوق لحاظ
نگردیده است .
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 .4.1.3پيش بيني فروش

اروام به میلیون ریال

شرح
پروژه صدرا فاز 4
پروژه نیکان
جمع

1390-97

-

1398

-

1399

258,028

1,269,453

200,150

1,569,532

1,269,453

200,150

1,827,560

1400

745,415
-

1401

907,877
-

745,415

جمع

1,911,320
3,039,135

907,877

4,950,455

 .4.1.4پيش بيني بهاي تمام شده

اروام به میلیون ریال

شرح
پروژه صدرا فاز 4

1390-97

-

1398

-

1399

102,674

پروژه نیکان

460,586

96,381

1,464,098

جمع

460,586

96,381

1,566,772

1400

296,615
296,615

1401

361,261
361,261

جمع

760,550
2,021,065
2,781,615
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الف) آسمان صدرا فاز 4
پروژه آسمان صدرا فاز  4در زمینی به مساحت  9،526متر مربع و با زیر بناي کل  33،837متر مربع شامل
 24،486متر مربع مسکونی و  9،351متر مربع تجاري در شهر شیراز در حال احداث می باشد و مشتمل بار
 3بلوم  8طبقه اي با  167واحد مسکونی و  1بلوم تجاري  2طبقه اي با  108واحد تجاري خواهاد باود.
هزینه کل پروژه  761میلیارد ریال می باشد که جهت تکمیل آن مبلغ فوق مورد نیاز می باشد که بخشی از
منابع آن از طریق منابع داخلی تأمین خواهد گردید .پیشبینی میشود که این طارح تاا اواخار ساال ماالی
 1401به پایان برسد .ضمنا پیشرفت فیزیکی این پروژه تا تاریخ  31شهریور  1397کمتر از  1درصد ( معادل
مبلغ  5.8میلیارد ریال ) و مربوط به هزینه هاي نقشه برداري و اخذ نقشه هاي معماري و سازه می باشد.

ب) پروژه نيکان
پروژه فرهنگی ،اوامتی ،تجاري نیکان در زمینی به مساحت 000ر 33متر مربع و با زیر بناي کل 000ر44
متر مربع واوع در شهر شیراز در حال احداث می باشد .این پروژه مشتمل بر واحدهاي تجاري ،اوامتی و
فرهنگی است و بخشی از آن مربوط به احیاء و مرمت امالم داراي ارزش تاریخی واوع در زمین پروژه
است .برآورد هزینه کل پروژه مبلغ  2021میلیارد ریال بوده که تا تاریخ  31شهریور  1397با پیشرفت مالی
 65درصد مبلغ  1،308میلیارد ریال آن هزینه شده است که بخش عمده هزینه هاي انجام نشده به مبلغ
 700میلیارد ریال مربوط به تملک واحد هاي تجاري و ساخت هتل می باشد که بخشی از منابع آن از
طریق منابع داخلی تأمین میگردد ،و پیش بینی میگردد سال مالی  1399به پایان برسد .ضمنا پیشرفت
فیزیکی این پروژه تا تاریخ  31شهریور  1397بالغ بر  90درصد می باشد.
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 .4.1.5برنامۀ زمانبندي تأمين منابع و مصارف مالي طرح
شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام ،در نظر دارد مطابق برنامۀ زمانبندي زیار نسابت باه تاأمین مناابع و
مصارف مالی اودام نماید.
اروام به میلیون ریال
1399

1400

1401

جمع

5,807

220,552

304,220

229,971

760,550

پروژه نيکان

200,000

500,000

جمع مصارف

205,807

720,552

منابع داخلي

205,807

1398

شرح

پروژه آسمان صدرا فاز 4

-

افزايش سرمايه
جمع منابع

205,807

-

700,000

-

304,220

229,971

1,460,550

24,772

229,971

460,550

720,552

279,448

720,552

304,220

1,000,000

229,971

1,460,550

 .4.1.6برنامۀ زمانبندي اجراي فيزيکي پروژههاي موضوع افزايش سرمايه
شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام ،سهامی عام ،در نظر دارد مطابق برنامۀ زمانبندي زیر نسابت اجاراي
فیزیکی طرح اودام نماید.
اروام به میلیون ریال
شرح

1398

1399

1400

1401

پروژه آسمان صدرا فاز 4

1%

29%

40%

30%

پروژه نیکان

1%

9%

0%

0%

الزم به رکر است که پروژه نیکان تا پایان سال مالی  1397داراي  90درصد پیشرفت فیزیکی بوده و به دلیل
کمبود نقدینگی در سال مالی  98تنها  1درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت .
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 .5برنامههاي شرکت در صورت عملي نشدن افزايش سرمايه
با توجه به اینکه جهت فروش واحدهاي باویمانده پروژه نیکان نیاز به تکمیل پروژه و بهره برداري از آن می باشد
و در صورا عدم تکمیل واحدهاي باویمانده عمالً واحد هاي طبقه دوم تجاري طبق نظر کارشناساان یار وابال
فروش می باشد ضمناً در صورا فروش ناچار به ویمتی بسیار پایین تر از حد معمول به فاروش خواهاد رساید و
همچنین طوالنی شدن این پروژه باعث افزایش شدید بهاي تمام شده ناشی از سربار ثابات سااخت خواهاد شاد
همچنین در خصوص پروژه آسمان صدرا فاز  4به دلیل عدم انجاام افازایش سارمایه و کمباود نقادینگی باعاث
می گردد مدا زمان ساخت از  30ماه به بیش از  50ماه افزایش یابد که این خود باعاث افازایش بهااي سااخت
حداکثر به میزان  50درصد خواهد شد در صورا عملی نشدن افزایش سرمایه شرکت ناچاار خواهاد باود جهات
تکمیل پروژه ها نسبت به فروش واحدهاي باوی مانده سایر پروژه ها به ویمتی پایینتر از حد واوعی اودام نمااییم
که وطعاً به نفع سهامداران محترم نمی باشد .

 .6تغييرات ايجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهيه گزارش توجيهي هيئت-
مديره در خصوص افزايش سرمايه
در خصوص پروژه مسکونی آسمان صدرا فاز  4الزم به رکر است که با توجاه باه عادم محقاق شادن پیشارفت
فیزیکی به میزان  20درصد در سال مالی  1398براي مدا باویمانده ،که مقرر بود از مناابع داخلای تاامین شاود
منجر به تغییر در درصد پیشرفت فیزیکی پروژه گردید لذا پیش بینی می گردد پیشرفت فیزیکی پروژه فوق باراي
سال هاي مالی  1399لغایت  1401به ترتیب  30درصد 40 ،درصد و  30درصد برسد که این امار موجاب تغییار
جدول سود و زیان به تناسب پیشرفت فیزیکی طبق استانداردهاي حسابداري ایران خواهاد شاد بناابراین جادول
برنامه زمانبندي تامین منابع و مصارف و اجراي فیزیکی طرح و ساود و زیاان از ایان بابات تغییار نماوده اسات
همچنین ویمتهاي فروش واحدهاي پروژه فوق در گزارش توجیهی طرح افزایش سرمایه با ویمت هااي اسافند
ماه  1397محاسبه و جدول سود و زیان تهیه شده بود و با عنایت به افزایش ویمتهاي مسکن و ملک در اوایال
سال مالی  1398مبالغ فروش امالم مسکونی از متري  35میلیون ریال به  45میلیون ریال و در وسمت تجااري
از  80میلیون ریال به  120میلیون ریال افزایش داده شد که در منطقه فوق در حال حاضر با مبالغی بیشتر نسبت
به مبالغ اعالم شده معامله صورا گرفته است در نتیجه با توجه به متراژ وابل فروش واحدهاي مسکونی و تجاري
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از این بابت نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه جمعاً مبلغ  524،471میلیون ریال فروش و در نتیجه سود و
زیان افزایش می یابد .
در خصوص پروژه نیکان الزم به رکر است که با توجه به اینکه در حال حاضر پروژه داراي  91درصاد پیشارفت
فیزیکی می باشد و جهت تکمیل پروژه  ،بخشی از منابع آن از محل منابع داخلی تامین می گردد و با عنایت باه
هزینه هاي انجام شده در سال مالی  98و فروش محقق شده در سال مالی فاوق بخشای از فاروش هااي ساال
 1399به سال  1398منتقل گردید  .لذا از این بابت جمعاً مبلغ 103،769میلیون ریال از سود سال  1399کاسته و
به سود سال مالی  1398منتقل گردید.
بنابراین با توجه به این که نتایج حاصل از افزایش سرمایه عمالً از سال مالی  1399به بعاد اتفااق مای افتاد و
جدول سود و زیان صرفاً جهت طرح افزایش سرمایه تهیه گردیده بنابراین از ایان بابات جادول ساود و زیاان در
نهایت به مبلغ  420،496میلیون ریال نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه در وسمت سود و زیان افازایش
یافته است.

 .7چشمانداز شرکت و ريسکهاي مربوط
 .7.1چشم انداز شرکت به شرح ذيل مي باشد .
 مطالعه بر روي نيازهاي بازار و تعريف پروژه هاي متناسب با آن
 توليد براساس شناخت دقيق نياز مشتري و شرايط عرضه و تقاضا در بخشش صشنعت
ساختمان
 تعريف پروژه هاي جديد سرمايه گذاري
 ادامه پيش فروش يا تهاتر بقيه واحدهاي شرکت و اختصاص منابع حاصشل از آن بشه
پروژه آتي
 بازيافت ساير دارايي راکد
 مطالعه و برنامه ريزي چندين پروژه متناسب شهري کشه در دسشت انجشام ميباششد و
تحقق هرکدام از آنها که مي تواند تحولي عظيم در شرکت ايجاد نمايد
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 افزايش سهم بازار از طريق تعريف پروژه ها با توجيه اقتصاد مناسب
 برنامه ريزي جهت تقويت برند شرکت
 پيگيري اجراي پروژه هاي جديد در قالب مشارکت يا تهاتر
 پيگيري اتمام پروژه هاي فعلي
 تجهيز تقويت و اصالح ساختارهاي عملياتي و مالي شرکت
 اصالح ساختارهاي تامين مالي در شرکت چارچوب بهشره گيشري از ابزارهشاي نشوين
تامين مالي
 حضور موثر و همه جانبه در بورس اوراق بهادار و مشارکت در حوزه هشاي مربشوط بشه
واسطه گري مالي
 فروش يا واگذاري امالک و مستغالت موجود
 ادامه فروش واحدهاي تجاري
 ادامه سرمايه گذاري و اجراي فاز چهارم پروژه آسمان صدرا
 اخذ پروانه ساختماني جهت فاز  4آسمان صدرا
 شروع عملياتي اجرايي فاز  4آسمان صدرا
 ادامه سرمايه گذاري در عمليات اجرايي پروژه تجاري فرهنگي و اقامتي نيکان
 سرمايه گذاري در احداث نيروگاه توليد برق در مجتمع لوتوس
 افزايش سرمايه و سرمايه گذاري جديد در سهام شرکت هاي سرمايه پذير
 توسعه کمي و کيفي و حضور در بازار ساخت و ساز
 بهبود مستمر کيفيت
 رسيدن به جايگاه يکي از پنج شرکت برتر صنعت ساختمان دربورس
 تالش در جهت ايجاد سود پايدار و مولد ساختن داراييها
 بررسي پيش بيني افزايش سرمايه از محل سود انباشته  ،مطالبات و آورده نقدي
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 .7.2عوامل ريسک شرکت به شرح ذيل مي باشد .
سرمايه گذاري در طرح موضوع افزايش سرمايۀ پيشنهادي و فعاليت شرکت عمران و توسعه
فارس ،با ريسک هاي با اهميتي همراه است .سرمايه گذاران بايد پشيش از تصشميمگيشري در
خصوص سرمايه گذاري در اين شرکت ،عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند .اين عوامل به
شرح زير ميباشد:
بازارهاي رقيب
از آنجا که تقاضاي مسکن به دو دسته مصرفي و سرمايهاي تقسيم ميشود وجشود بازارهشاي
رقيب مانند بازار پول ،بازار سرمايه ،بازار ارز ،بازار طال و  ...موجب آن ميشود کشه در صشورت
کسب بازدهي بيشتر در اين بازارها ميزان تقاضاي سرمايهاي در بازار مسکن کاهش يابد.
مصالح و مواد اوليه
در ساخت مسکن اقالم و مواد اوليه بسيار زيادي به کار ميرود که در اين ميان فوالد و سيمان
نقش پر رنگتري را ايفا ميکنند با توجشه بشه افشزايش ششديد قيمشت مصشالح و تجهيشزات
ساختماني در سال گذشته  ،اين امر موجب افزايش هزينههاي ساخت شده اسشت .همچنشين
تحريم بانک مرکزي ايران از سوي اياالت متحده و اتحاديه اروپا و به تبع آن افزايش نرخ ارز
و مشکالت پيش آمده در سيستم بانکي موجب کندي واردات و افشزايش بهشاي تمشام ششده
مصالح وارداتي اين صنعت شده است.
رکود و رونق بازار مسکن
از ديگر ريسکهاي موجود در بازار مسکن ميتوان به دورههاي رکشود و رونشق در ايشن بشازار
اشاره کرد ،هر چند سال يک بار  ،بازار مسکن شاهد دورههاي طاليي و پررونق در اين صنعت
است و بعد از آن وارد دورههاي رکود ميشود .وجشود چرخشههشاي تجشاري در ايشن صشنعت،
سرمايهگذاري در اين حوزه را با ريسکهايي مواجه ميسازد.
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قوانين و مقررات
تغيير قوانين و مقررات و عدم ثبات آن ها در حوزه انبوهسازي و احداث واحدهاي تجاري مشي
تواند کسب وکار اين شرکت را تحت تأثير قرار دهد.
نوسان تقاضا
تورم ناشي از نوسانات ارزي  ،منجر به افزايش قيمت مسکن شدهاست .با توجه بشه کششش
قيمتي پايين براي مسکن در مقايسه با ساير هزينههاي خانوار ،افزايش قيمشت مسشکن مشي
تواند تغييرات تقاضا را در اين بخش به دنبال داشته باشد.

 .8پذيرهنويسي سهام
 .8.1نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حقتقدم استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه

در صورا وجود حقتقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشای از افازایش سارمایه ،شارکت عماران و
توسعه فارس موظف است نسبت به عرضۀ عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اودام نماید.
 .8.2مشخصات متعهدان پذيرهنويس

در صورا عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و بهمنظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسای تماامی ساهام در
نظر گرفته شده جهت عرضۀ عمومی ،شرکتهاي سرمایه گذاري فرهنگیان  ،سرمایه گذاري سایه گستر سرمایه و
مجتمع آموزشی احسان هر کدام به ترتیب به میزان  34.7 ، 61.5و  3.8درصد متعهد گردیدهاند تا نسبت به خرید
کل حقتقدمهاي استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدا  5روز پایانی مهلت عرضۀ عماومی
اودام نماید .مشخصاا متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر میباشد:
نام متعهد

شخصیت حقوقی

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

سرمایه گذاري فرهنگیان

سهامی خاص

سرمایه گذاری

61.50%

سرمایه گذاري سایه گستر سرمایه

سهامی خاص

سرمایه گذاری

34.70%

مجتمع آموزشی احسان

مو سسه آموزشی

آموزشی

3.80%
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 .8.3هزينههاي قبولي سمت متعهدان پذيرهنويس
الزم به ذکر است که قبولي سمت متعهدان پذيره نويس هيچ گونه هزينه اي نداشته و قراردادي منعقد
نگرديده است .
 .8.4حدود مسئوليت متعهدان پذيرهنويسي ،بر اساس قرادادهاي منعقده به شرح زير است:
هر کدام از متعهدين پذيره نويسي به ميزان درصد هاي اعالم شده در بند  8،2نسبت به حق تقدم هاي
استفاده نشده مسئوليت دارند .
 .8.5نحوۀ عمل ناشر در خصوص وجوه ناشي از فروش حقتقدم استفاده نشده:

شرکت عمران و توسعۀ فارس سهامی عام  ،موظف است وجوه حاصل از فروش حاقتقادمهااي اساتفاده نشاده
(سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینههاي مربوطه و کارمزد فروش
حقتقدم هاي یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه) ،به حساب دارندگان حقتقدمهااي یااد
شده منظور نماید.
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